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B Ú C S Ú . 
JÉKELY ZOLTÁNNAK. Irta: Sőtér István. 

TA L Á N emlékeztek még, hogy Emma nénénket egy kerti házban 
mutattam, amint ernyedetlenül köt és tűjéről bonyolult min-
ták hullanak alá, melyeket végül kiterít és csodál; csendesen 

mormol munka közben, számolja a szemeket, néha hibáz, de zúgolódás 
nélkül bontja meg a sort. Reggel az ő fürge léptei ébresztenek, amint 
végigkopog az előszobán : gondolom, készakarva jár ilyen szaporán, 
hogy a hallgatózó képzeletébe fiatal lányt idézzen. 

— Hóbortos öreg ! — mondogatjuk, de szeretjük is, hisz min-
denki szereti. Messze, Felvidéken volt fiatal, egy elvarázsolt bánya-
városban, mely alól rég kiapadt az aranyérc és csak kongó, nagy 
üregek húzódtak a sziklákban. 

— Bányagrófság volt valaha e város ! — emlegette nénénk és 
mesélt sokat a sárga kastélyról s a grófok rokokó színházáról, mely ma 
dohánygyári épület, de valaha ő is játszott deszkáin mint műkedvelő. 
Házukat némi borzongással emlegette, különösen a szalont, melynek 
tapétáján vigyorgó majmok ijesztgették a gyermekeket. 

Mikor nyolc testvére elkerült a háztól — családot alapítottak, 
vagy meghaltak — egyedül maradt a tágas épületben, melyen látszott 
még, hogy fogadó volt valaha. (E város környékén sohase jártam, de 
ismertem minden házát, beomlott tárnáit, a kis tóban tükröző fenyvest 
és az udvarokat, melyeknek fala kormos volt egy minapi tűzvésztől.) 
Szerette a halászást és a kirándulásokat. Mesélik, hogy szép volt, de 
nem vette el senki. Harminc éves múlt már, mikor egy özvegy keres-
kedő jött városukba és megkérte kezét. Hanyatló éveire, köszvénye 
és szívbaja mellé keresett ápolónőt, társat, ki az osztrák és morva 
fürdőhelyekre kísérje. Boldog élet kezdődik ! A betegség talán csak 
ürügy, hogy a monarchia söreit és sonkáit végigkóstolják, minden 
híres étterméből szalvétagygyűrűt, cukortartót, díszes nyomású ét-
lapot csenjenek. Mire férje meghalt, a vagyont el is költötték : vissza-
térhetett a magányos házba. Elégedetten élt, ősz hajszálait kitépdeste 
és elszórta a szobában — gondot nem ismert. Nagyritkán takarított, 
nem tanulta meg a főzést, inkább kószált a tóparton és az erdőben. 
Egyszer málnát szedett és a bokrok mögött torkos medvére bukkant ; 
eldobta kosarát, úgy szaladt a városig, vissza se mert tekinteni. Néha, 
kora hajnalban felkúszott egy közeli csúcsra, napfelkeltét nézni. Egy 
helyben maradni nem tudott, messzi, idegen utakra vágyott mindig. 

Megsajnáltuk őt magányában, magunkhoz akartuk venni, hívtuk, 
hogy jöjjön lakni velünk az alföldi, nagy városba. Az útra nehezen 
szánta el magát, csak egy csábította : igazi városban lakni, sok ember 
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közöt t — így élete csupa szórakozás lesz. Sok csomaggal érkezett és 
minket , kisf iúkat különös megha to t t an csókolt. Szelességével megnyer t 
mindenkit , mosolyogtak ra j t a , bolondos, kedves néninek nevezték, 
csak nagyanyánk csóválta fejét mindgyakrabban : 

— Rendre kell őt szokta tnunk, nem mehet ez így tovább ! 
Emlékszem r iadt arcára, hal lgatására : megszeppenve igyekezett 

pontos lenni az ebédnél, ahol enni is alig mert . Hiába k iná l tuk : az 
édességet a mi t ányérunkra csempészte és ezért is sok szemrehányást 
kapot t . Adni, a jándékozni szeretett , összeragadt, olcsó cukrot hámozot t 
ki a papírból és elosztotta, hogy mindnyá junknak egyformán jusson. 
Gyümölccsel, süteménnyel úgy lepet t meg, mint rendkívüli, ünnepélyes 
a jándékka l és sugárzón hordozta körül nyalánkságai t . 

Nővére, nagyanyánk, szomorú és töprengő. Sokáig ül az erkélyen, 
bolyhos nagy kendőjében, élvezi a csendet, az estét, a kis ker tek felet t . 
Hónapokig nem mozdul hazulról és ha belépünk a szobába, a sötétből 
szólít minket v a l a k i : ő az ! Mindig a sötétet keresi, tépődik, aggódik. 
Hagy ják őt békén ! Tavasszal, délután elmegyünk hazulról és mikor 
nyolc óra t á j t visszatérünk, minden ablak t á rva és a szellős lakás egy 
sa rkában ül, békésen, szomorúan, min tha nagy, nagy m u n k á t hagyot t 
volna abba éppen ! Mit csinálhatot t egyedül? Szinte félve lépünk hozzá, 
a sötétben nem mer jük érinteni, hal lgatag fá jda lma belengi a bútoro-
ka t : ta lán rejtezik még valaki a szobában? Lebbenő függöny, szűrődő 
fény r iasztanak. 

Nénénk sohasem ijed meg, hisz valaha sötétedő erdőkben egyedül 
járkál t . Házá t kísértetek lak ták és a szellemek éjjelente a fenyvesekből, 
a keresztutakról , a Kálváriáról a városba szöktek. Este nagyanyánk 
mellé ült és hosszú tör ténetekkel u n t a t t a ; semmit sem t u d o t t meg-
t a r t an i magának, mihelyt olvasott , l á to t t valamit , mással aka r t a 
megosztani. 

Nagyanyánka t a gondok aludni se hagyták , felkelt ágyából és 
vi r rasztot t hajnalig. Talán a sötéttől fél t? Könnyű reggeli fényben 
szeretet t pihenni. Sóhaja felriasztott , felkönyököltem, nyögését figyel-
tem, de nem b í r tam soká, fülemet bedug tam és fe jemre húz t am a 
takaró t . Panasza így is e lhatot t hozzám, féltem, borzongtam, életünk 
nyomorúságát ilyen éjszakákon ismertem meg először. 

E m m a hegyekbe vágyot t , erdők alá, friss pa takok pa r t j á r a . 
Kiábrándulása csak akkor let t teljes, mikor a forró, alföldi nyár be-
köszöntöt t . Fuldoklot t , menekülni próbált , de a hegyeket el nem 
érhette. Nem mondot t le a k i rándulásokról ! Kora reggel indul t ú tnak ; 
engem is magával v i t t ; ta lán csodában bízott , hogy egy messzi felhő 
változik havassá? Az alföldi felhők könnyen megtéveszthet tek, külö-
nösen este, mikor a folyóparton dús hegyláncokat p i l lanto t tunk meg, 
ezüstös, ma jd kékes fényben, de az á l lhata t lan csúcsok hol a völgybe 
dőltek, hol fenyegető toronyba szökkentek, melynek t a r a j a f e jünk 
fölé szakadt . A vál takozó hegyláncok já téka néha elszórakoztat ta 
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E m m á t : az öblök és völgyek mélységét a t ömö t t gombolyagban így, 
alulról még szédítőbbnek képzeltük, elszörnyülködtünk, mikor egy 
büszke felhőpart leomlott , egy csúcs a lázuhant , de mindezen katasz-
t rófák lágyan, puhán, súlytalanul mentek végbe. Reggel nem látszot t 
e já ték, a túlerős fényben. Az apró, külvárosi házak, a kaszárnyák, 
malmok e lmaradtak mögöt tünk és legelőször a repülőtér melletti őr-
háznál t a r t o t t u n k pihenőt. Búcsút in t e t tünk a városnak és a poros, 
fehér országútnak vágtunk. Távolból egy árva templomtorony lá tszot t 
és magányos töltés, míg messzebbi fák a Tiszát se j t te t ték . Eper fák 
a la t t j á r tunk , de erdőt, völgyet hiába kerestünk i t ten. E m m a néha 
i rányt változtatott , , visszafordult , be já r tuk az egész környéket és 
végre ledőltünk egy kukoricásban. 

Nem t u d o t t nyugodni, kerékpár t bérelt és nagyobb ú tnak indult . 
Hányódot t , ve tődöt t a perzselő ha tá rban , kietlen, szikes puszták között , 
be lá tha ta t lan vadvizeknél t o rpan t meg gépe. A csatornák felet t szé-
dülés fogta el és már-már sírt a fáradságtól , mikor virágzó, boldog 
kertek közé kanyarodot t . Apró házak őrizték a sugaras szőlő-sorokat, 
egy kútból szűntelen csobogott a víz, a söntésekből hüs illat á radt . 
A homokos uton temetési menet bukdácsolt , a koporsó ökrös szekéren 
közelgett, lengett a szemfedő és a forró napon, a poros levegőben senki 
sem s í r t : a felvonulás első pil lantásra boldog, nyári lá tomásként 
ha to t t — E m m a mégis elájul t és szekéren hozták haza, gépével együt t . 

Néha, különösen forró napokon, nagyanyánk elkomorult , fá rad-
tan , nehezen lélegzett. Ilyenkor senkit se t ű r t közelében és a tüzelő 
redőnyök mögött , az elsötét í tet t szobákban magányosan feküdt . 
Gyűlölte az életet és rosszalóan, megvetően nézte nővérét, ki most 
halászni jár t . Kis dobozban őrizte a gilisztákat és horgászbotjával , 
parafás zsinórokkal, mű-halakkal ment le naponta a folyóhoz, az in-
gatag tu t a jokon üldögélt estig. Ha la t sohasem fogott . Nővére idehaza 
rosszul let t a nyugtalanságtól , fél tet te, hogy vízbe zuhan, mer t úszni 
nem tudo t t . Miért nem ül i t thon, egész nap? Néha az ablakhoz lépet t 
és leste, nem jön-e már, mérgében megszidta őt, súlyos szavakat 
lobbanto t t szemére. Nem féltésből t e t t e ezt csupán ! Később rá jö t t em, 
hogy zavarta , nyugta lan í to t ta mindaz, mit nővére csinált, fél tékeny 
lett , tétlenségben szerette volna őt látni. 

— Be kell látnod, hogy nem szülőfaludban vagy, t iszta p a t a k 
pa r t j án ! Büdös, rossz szagot hozol magaddal . Cipőid fehérek a par t i 
iszaptól. 

Addig beszélt, míg E m m a elállt a halászástól, bo t j á t , horgait 
eladta. Nagyanyánk megbékélt, visszatért köré a csend és mozdulat -
lanság. Ingadoztam ke t t e jük közt, de azok az órák, melyeket nagy-
anyám mellett az erkélyen tö l tö t tem, mindent e ldöntöt tek. Az utcáról 
felszállt a hőség, a lányok kiálltak a kapuk elé és a férfiak a fák a la t t 
kalandos sétákra indul tak. A viharfelhőt ő ve t te észre először. Távoli 
gyárkémény felől közeledett és esténk felett lebegett, fenyegetésként . 
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Lila lobbanásokban új és új tájék bukkant elénk az égen : túloldalt 
a hold szeliden világított és a hűvös szélben sokáig ültünk a kétarcú 
égbolt alatt. 

Vihar volt az éjszaka. A párnák közé bújva biztonságban hall-
gattam a mennydörgést, a lezuhanó eső szaga, a betörő hűvösség csak 
édesebbé tették az ágyat. Ekkor vettem észre, hogy fehér alak jár 
közöttünk : nagyanyánk egy ideig saját szabájában hallgatta az ég-
zengést, de mikor a villám a szomszédos házak csúcsába csapott és 
a folyón a vashídba, hogy az egész éjszaka betelt a szörnyű dörre-
néstől — nagyanyánk a mi szobánkba futott, mert úgy hitte, ezt 
inkább fenyegeti veszély és velünk akart pusztulni. Fellobbanó fény-
ben nézte a háztetőn és utcán szétporló esőt, a víz lobogó sörényét, 
szaladó fátylait, melyeket szélrohamok sepertek tovább. A láthatáron 
vörös folt gyúlt, távoli tűzvész fényét bámultuk. 

A következő napokban még komorabb lett, szótlanabb, titkot 
őrzött, alig mertünk ránézni. Szorongva követtük lépteit, lestük sze-
münk sarkából: már napi munkáját is révedezőn, tétován végezte, 
úgy tekintett ránk, mintha idegenek lennénk ! 

— Világvégről álmodom ! — vallotta meg egyszer titkát. A mult-
kori égzengés csak előjel volt! Aznap éjjel álmodott először a világ-
végről, kardos angyalokról és csillagokról, kik szüntelen a tornyok 
felett lebegtek. Sajnálta a szép világot, sírt közelgő vesztén. Már alig 
mert aludni, de a szorongás nappal is elfogta, fényes délben. A konyha 
szelid, illatos csendjében néha összefacsarodott szíve és tépődött 
bűnein. Igyekezett hinni, hogy hibátlan ; vitázott, perelt Istennel, 
védte magát, érdemeire hivatkozott. Éjjelente mind szorosabbra fog-
ták a gyűrűt a város körül, a seregek már a falak alatt táboroztak — 
mikor felébredt, menekülni akart a földekre, várta a vész első kürt-
jeleit. Egész éjszaka sírt, párnáit reggel nedvesen találtuk. 

Emma csak boldog, szép álmokat látott. Reggelinél mesélte, 
hogy erdők, völgyek közt járt, sőt egy alkalommal vadaskertbe tévedt, 
hol nem találkozott senkivel. Ment előre, egy patak partján, a kövér 
fűben, melyből vastag, árnyékos növények emelkedtek ki, itt-ott 
húsos, duzzadó kelyhek lengtek szőrös, nedves szárakon. Harmatos volt 
minden, a bozótot, a fák törzsét buján átnőtte a folyandár. Komor, 
sötétzöld hegyek állották körül a völgyet, mely felfelé szükült, de ő 
ment, ment, míg a hegyek lábához nem ért, de felkapaszkodni nem 
tudott, csak bámulta sötét sürüjüket és a sárga, kopár falat, mely 
itt-ott a zöld alól kibukkant. 

Nagyanyánk ingerülten torkolta le nővérét: 
— Csak kitalálod mindezt! Ilyen álmot nem látott senki, 

ilyen tisztán nem is álmodhatik ember! 
Máskor gúnyosan, megbocsátón mondta : 
— De szépeket álmodol! No, legalább álmodban légy boldog ! 
Emma dacból mindig szebbeket álmodott. Álmai hasonlítottak, 
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mindegyikben dús bozótot látott, folyóparti füzesben gázolt, az agya-
gos, poros földön, az iszapos fűben mindig beljebb, mélyebbre tört 
és az összenőtt fűzfabokrok szövevényét karjával tépte szét. Felette 
madarak reppentek el az ágakról és néhol tisztásokra bukkant, melyek 
felett árnyék és fény zizegett, másutt bogarakat, szúnyogokat vert 
fel és a kötélszerű, szívós folyandár, a makacs, hajlíthatlan galyak 
rabul ejtették, a bozót mélyén feküdt, mozdulatlanul, mint egy sírban. 

Álmairól már csak titokban mesélt, mikor nővére belépett, 
ijedten hallgatott el. Nem lehetett őt elnémítani, suttyomban, fél-
szemével az ajtón, beszélt tovább, ellenkezni nem mert, de nem en-
gedelmeskedett. 

Még a túlerős illatoktól is elájult. Nagyon szerettem a liliomokat 
és vittem a szobájába egy csokorral: e virágok csaknem megölték, 
reggel alig tudtuk magához téríteni. A rózsák elkábították, a gyöngy-
virágtól émelygett. Fecsegő volt és megbízhatatlan, titkot nem tudott 
tartani, csak akkor eszmélt, mikor már kikottyantotta és késő volt. 
Nem bíztak benne, mikor a szobába lépett, másra terelték a szót, 
kérdéseire nem válaszoltak. 

Ekkor magába vonult és tudomást sem akart már venni rólunk, új 
életet kezdett. Kísérletei, melyekkel meg akart nyerni minket, kudarcot 
vallottak, most hát szabadabban merte megvalósítani vágyait. Különös 
készüléket vett, rugókkal, billentyűkkel ellátott ollót bársonyos tok-
ban, mellyel körmeit nyeste. Számológépet is vásárolt, azon adta 
össze napi kiadásait. Arcát rosszagú kenőccsel kente, így akarta meg-
védeni a ráncoktól. Villanyunk nem kellett neki, kis kézilámpásával 
járta a szobákat vacsora után : imbolygó fény jelezte jöttét a folyosón 
és a fürdőszobában se gyujtott világot, lámpáját a tükör elé helyezte, 
úgy mosdott. Hosszú percekig ült lámpája előtt mozdulatlan, beszél-
getett a fénnyel, meleg estéken kiült a tornácra és tűrte, hogy köréje 
gyűljenek a lepkék. Majd a lámpást lóbázva lement a lépcsőn, a kutya 
idegesen vihánckolt és csak akkor nyugodott meg, mikor friss vizet 
öntött tányérjába. Lámpájától féltek a macskák és a görények: 
ijedten torpantak meg fényében és eliramodtak, átbújtak a kerítésen. 
A meleg, nyári ég alatt eloltotta most a lámpát, felnézett a csillagokra 
és pillanatra biztonságban érezte magát az alvó tyukok és galambok 
közt, kik meleg tollukba bujtak. 

A külvilágról nem akart tudni. Regényt olvasott egész nap, hogy 
beleszédült. Feje zúgott, szeme sajgott a kísértet-históriáktól, bűnügyi 
regényektől. Nagyanyánk kikapta kezéből és elhajította a könyveket, 
de Emma újakat vásárolt; konokul olvasott tovább. 

Naponta moziba ment és engem is magával vitt. Kora délután 
leültünk a hűvös, visszhangos teremben, melynek különös gumi-
szaga volt ; savanyú cukrot szopogattunk és belekábultunk a borzal-
makba. Robbanások, gyilkosságok követték egymást a vásznon, éle-
tünk messze merült el mögöttünk, gondjaink eltüntek, de névtelen 
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szorongást, sejtést hagytak. Végezetül durván kitárták a terem ajtajait 
és a lármás estében próbáltunk magunkhoz térni, kelletlenül, szomo-
rúan ébredtünk. Nap-nap után visszatértünk, már nem tudtunk le-
mondani erről az élvezetről s mikor ugyanazt a filmet kétszer néztük 
meg, fáradtan, csömörlötten fogadtuk, hogy többé nem jövünk el. 
Nagyanyánk nem tartott velünk, mocskosnak, természetellenesnek 
találta ezt a szórakozást. Emmára lassan már én is félve néztem: néha 
ijedt kiáltásban tört ki, felkacagott, elsápadt, remegett egész teste. 

Otthon a magány és csend még súlyosabbnak látszott. 
Mintha bűnös, tiltott dolgot műveltünk volna egész délután, a 
vacsorát nehezen nyeltük, a falat megakadt a torkunkon. Mereven 
egy pontra néztünk, Emma egész éjjel káprázatos álmokat látott, 
nappal is köztük élt. Mindinkább távolodott tőlünk, titokzatos ismerősei 
voltak, öreg férfiak és nők, kik eljöttek hozzá, sugdolóztak. Néha 
sétára indult, nem tudtuk hová és későn jött meg. Mit csinált? Bizal-
matlanul figyelt minket, alig vett ételünkből, nem lehetett őt otthon 
tartani. Szótlan volt nálunk és csak ismerőseitől tudtuk, hogy beszédes, 
tréfás még mindig. 

Nagyanyánk mintha végtelen útról tért volna meg: sejtései, 
félelmei megszűntek, álmaiban nem szorongatta már szörnyű jóslat, 
ellenség. Reggel megbékélten fésülködött: ma délután elmegy hazul-
ról ! A búcsúba ! Sétájára már kora délelőtt szertartásosan készül, 
ebéd után bodorítja haját. 

A hosszú utcán, mely a templom felé vezetett, már álltak a 
mézeskalácsos bódék, a kapualjban cigány húzta és az udvarokban 
felütötték sátrukat a lacikonyhák. Vezettem őt a tömegben karon-
fogva, megálltunk a fésűsök előtt, a bicskások polcaira is pillantást 
vetettünk. Köhögött a porban, elszédült a hinták előtt, melyek zenélve 
forogtak, vagy lendültek a háztetők fölé. Hívtak bennünket minden 
sátornál; rápillantottam: a zaj, a tömeg rémülettel töltötték el, most 
döbbent rá, mit cselekedett, mikor elhagyta biztos otthonát. Utál-
kozva nézett körül, félt, de titokban irigykedett, sajnálkozott. Mi 
mehetett végbe lelkében? Értelmetlennek, nyomorúságosnak találta 
az életet, vagy nagyon is kívánatosnak, vonzónak, mit elhagyni kár, 
veszteni fájdalom? 

A templomban már oltották a lámpákat, de a nehéz, áporodott 
szag ott rejtezett a sötétben ; a füst elterült a boltozat alatt, a tömjén-
től köhögtünk. A virágok és a koldusok szaga elvegyült, az orgona 
magányosan, végsőket bődült, csak siettünk előre, az oltár, az el-
árvult kegykép felé. Sokáig imádkozott, jóllehet protestáns volt, de 
az ima sem nyugtatta meg ; bolyongtunk a sötét templomban, a 
kolostor folyosójára tévedtünk, megpihentünk a mély ablakokban. 
Megrettent a sötét gyóntatószéktől, a véres feszülettől, belesett a 
sekrestye ajtaján, hol a felaggatott gyolcsingek közt parázsló tömjé-
nezőt lóbált egy fiú. Még a karzatra is felkapaszkodtunk, itt szinte 
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fojtott a sűrű, forró levegő, a sötét. Már beesteledett, mire a Templom-
utcán hazafelé tartottunk : bűzös karbid lobogott a sátrakban, a 
sötétbe nagy fénykörök vágtak. A cimbalmok, hegedűk és dudák 
hangja elömlött az egész utcán, a zsír sistergett a konyhákon, már 
duhaj nóták szálltak, dőlt a bor és a céllövő sátrakban szakadatlan 
puffogtak a puskák. 

Mikor hazaértünk, levetette magát az ágyra és sírt. Ijedten 
hallgattuk zokogását, mely fájó és könyörgő volt, hosszú elnyujtott, 
nem is emberi hang. Haját tépte, lefogtuk, erősebb volt nálunk, a falba 
verdeste fejét. Kiáltásai messze felverték az alvó környéket, a kutyák 
rémülten ugattak az udvarokon. Az ég elsötétült, a fák lehajoltak és 
zúgtak, messziről a szél ordítozást, petárda dörrenést hozott. Sírt, 
sírt szakadatlan. Csak akkor hallgatott el, mikor Emma belépett. 

— Távozz, távozz szemem elől — kiáltott. — Te keserítetted 
életemet! Te okozol újabb és újabb gondokat nekem ! 

Öklét emelte, átkozódott, dermedten néztük, próbáltuk magához 
téríteni, nem ismertünk rá ! Évek óta visszafojtott dühökben tajtéko-
zott, keservei gyűrték, rángatták : hiába simogattam és öleltem ma-
gamhoz : ellökött és jajgatott szégyenében. Az ablakhoz szaladt, hogy 
kivesse magát és alig tudtuk visszatartani; ekkor kért, hagyjuk 
magára. Nem tudtunk aludni, a szétdúlt szobában virrasztottunk 
és néha az ajtóhoz léptünk, lestük zokogását. Reggel felé szuny-
nyadtam el, az álmot úgy fogadtam, mint boldog halált. 

Ettől kezdve béke volt, szelíd, csendes szavak hallatszottak, 
senki se bántotta egymást. Emma visszavonult magányába, engem 
se vitt már magával, csak ült és kötötte finom terítőit, arany és fehér 
szálakból. Néha elszédült, szeme, háta fáj t és abbahagyta a munkát. 
Legfőbb szenvedélye volt ez, mohón követte a lassan alakuló mintát, 
mely ujjai alatt szűntelenül gyarapodott. 

Évek teltek így, messze kerültem tőlük és mikor néha leutaztam, 
már hajnalban vártak szobájuk közepén. A napok, melyeket velük töl-
töttem, szomorúvá tettek. Emma nem a régi volt már, csendes lett 
és fáradt, félt tőlünk, csak titokban foglalkozott kalandos utitervekkel, 
szökni akart, de maradt mindég. Hogy próbáltam vidítani őket : 
nevettem, tréfálkoztam, meséltem, de hiába, harmadnap valami el-
fogott engem is, szótlanul sétáltunk nagyanyámmal, ki most csak 
hajnalban kelt, mert a hangtalan, szelíd fényt szerette, a néma 
tájat , melyben még az éjszaka rejlik. Mikor elutaztam, mintha súlyos 
álomból ébredtem volna, lustán, kedvetlenül kezdtem élni. 

Nyáron betegeskedett nagyanyám, szíve rendetlenül vert, idő-
ként láza volt. Riadtan, félelemmel nézett ránk. 

— Csak nem fogok meghalni? Jaj , csak meg ne haljak ! 
— Nem halsz meg, dehogy is halsz meg ! — nyugtattuk őt 

szórakozottan. 
— Hisz nem is vagy beteg ! — mondottam neki könnyelműen 
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és betegségében valóban nem tudtam hinni. Nagy út előtt állottam, 
melyről lemondani nem akartam : eszembe se jutott, hogy őt elveszít-
hetném. Hogy szerettem és szívem mégis mily kemény volt vágyamban 
és fiatalságomban ! Búcsújával alig törődtem, mikor utánam in te t t : 
csak mentem vakon a déli fényben és mikor már nem láttam, nem is 
gondoltam rá. 

Párizsban forró nyár volt, a fenyegető alkonyatban félve bon-
tottam a levelet, melyben írták, hogy rosszul van. Elszédültem, mint 
akit régóta várt baj sujt mégis váratlanul. Próbáltam feledni mindent, 
hinni, hogy túlkorai aggodalmam. Megnyugodtam így, már nevettem, 
új terveket szőttem éjszakára. Elszunnyadtam ágyamon, de éjfél előtt 
felriadtam. Lázasan, mohón vettem fel a ruháimat és surrantam ki a 
szállodából, nekivágtam az ismeretlen, kései városnak. Friss volt az 
éjszaka, a házak felett tömött sötéten látszott az ég, teli viharfelhőkkel; 
boldog voltam, a kaland igérete megdobogtatta szívemet és az isme-
retlen utcák megrészegítettek. Meg-megálltam egy lámpa fényében, 
egy ablak a la t t ; oldalt, a Luxenburg-kert rácsa mögött, a város 
távolából villámfény lobbant; mindez sarkalt, futni szerettem volna, 
kiáltani örömömben, szabadságomban, de boldogságom csak akkor 
lett teljes, mikor a dús, alacsony fák közül egy mellékutcába fordultam, 
mely csupa vörös és sárga fény volt s a sűrű izzás a szűk falak közt 
alig fért meg. Az ablakok mögül, a pincékből zene, ének szűrődött, a 
ragyogó jelek zümmögtek fejem felett és mikor az egyik mulatóban 
letelepedtem, a füst, a tánc, a könnyű ital minden gondomat elvették. 
Már alig emlékszem az éjszaka örömeire, a szerelemre, a leányra, 
ki enyém volt, de a boldogság, a győzelem emléke most is él bennem, 
a kalandé, a mámoré, mit akkor megismertem. Mégis, éjjel, félálomban, 
ágyam előtt ébredtem, valami térdre kényszerített: nehezen tápász-
kodtam fel és aludtam el újból; reggel erőszakos, szúró fény keltett, 
a nap tüzött nyakszirtemre. 

Nagyanyám ez éjjel halt meg. 
Néhányszor láttam még Emmát, ünnepeken felkerestem. Na-

gyon lefogyott, szótlan és kedvtelen kötötte csipkéit, mind véko-
nyabb, gyatrább szálakból, melyek hamar piszkolódtak és talán 
már ki sem terítette őket, csak lefejtette tűiről, hogy újba kezdjen. 
Nagy titkok megfejtését ígérte szüntelen. Napközben kártyát ve te t t ; 
még spiritiszta-ülésekre is j á r t ; sápadt volt, látomásai kimerítet-
ték, de a szellemek szerették őt, némelyikkel fényes nappal, a hídon 
vagy a fasorban találkozott, zsebébe ismeretlen tárgyak vándoroltak, 
néha virágot dobott elé valaki. Kézilámpásával rótta a szobákat, 
figyelte a bútorok ropogását, a gyertya lengő lángját : üzenetek 
jöttek a messziből, láthatatlan kezek kocogtatták meg az ablakot. 

Egyszer felutazott hozzám, sugárzó, átszellemült arccal. A bol-
dogság minden szavát, mozdulatát betöltötte : csodáltam és irigyeltem. 

— Jöjj a Hűvösvölgybe — hívott — sétálni szeretnék ! 
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Türelmetlenül várt, sürgetett és siránkozott, mikor csak alkonyatra 
értünk ki: egy dombról az egész völgyet betekintettük, a sötét hegyeket, 
melyek fölénk magasodtak és az eget, melyen áttetsző, kései fény 
volt. Fürkészve járatta körül szemeit és hirtelen karonragadott: 

— Oda, odanézz ! 
Kerestem, kutattam a távolban és igen messze, fenyvesek közé 

ékelten egy ház halvány foltját vettem észre. Előreszaladt a villa-
mos felé, alig tudtam követni, még jó tíz percet utaztunk, majd 
leszállt és nekivágtunk a hegynek. Az őrültek kertje mellett, kes-
keny ösvényen jártunk, néha összerezzent, mikor beszédet, víz-
csobogást hallott. Az emelkedésre értünk már és ekkor váratlanul 
rejtett, kis katlan tárult elénk, melyet köröskörül erdők öveztek, 
de a tisztás a mélybe futott és homályban, bozótban veszett el. 
Tétován állt egy pillanatig a völgy peremén; messziről a város 
bátorítón, meghitten zsongott, ez adott csak bátorságot mostan. 
Messziről dühös kutyaugatást hozott a szél: Emma szívéhez kapott, 
ijedten fogódzott belém, de mégis elsőnek szállt alá, meszes sziklá-
kon vetette meg lábát, hajába tüskés cserje akadt. Mind lejebb 
szálltunk és mind sötétebb lett, mind hűvösebb, mintha mély vizek 
alá ereszkednénk, mindig újabb áramlatokban csapott meg a hideg. 
A nedves fű, az alvó gyümölcsfák lehellete járta át a rétet ; felte-
kintettünk : az ég világított, a kopár tisztás felett még úsztak a 
felhők. Már a völgy legmélyén járhattunk, derékig érő fűben, mikor 
hirtelen jobbra vette ú t j á t ; elvadult gyümölcsösbe értünk, a fák 
sűrűbbek lettek és így jutottunk a fenyveshez a sziklafal tövébe. 
A homályba alig szürődött derengés, egymás kezét fogtuk, mikor meg-
állított : falba vájt kriptára bukkantunk, rácsos ajtaján kereszt és 
évszám díszlett. Ijedten álltunk az úton, majd közelebb léptem: 
dús avar fedte a lépcsőt és szavamat a sötét üreg visszhangozta. 
Tovább mentünk. Emma régi lépcsőt talált, melyen ismét világos-
ságra jutottunk, fenyvesek közé, de alig léptünk kettőt, boldogan 
felkiáltott. Torony nyúlt a házak fölé. Siettünk az úton, idegesen 
füleltem, lépteket, zörgést hallottam a bozótból, de ő megnyug-
tatott : madár turkál az avarban, száraz gallyat reccsent. Kiszélese-
dett az út és roskatag, öreg ház elé értünk. Mint egy jelenés, úgy 
állt előttünk megtépázott tetejével, zárt, hallgatag ablakaival, ki-
ugró szegletén egy tábla betört, elszáradt rózsatövek állottak őrt 
a kis kertben. Álmélkodva, szótlanul néztük a házat, köröskörül élő 
lény nem mutatkozott. 

— Ki él e házban? — kérdeztem. 
— Nagyanyád ! De csendben légy ! 
Nagy, fehér komondor jött elő, csóválta farkát és messziről 

figyelt. Emma göröngyöt vett fel és megdobta szelíden az egyik 
emeleti ablakot. Visszafordultunk és a fehér úton az erdőnek vág-
tunk boldogan, a kutya követett minket soká. 
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